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Jaunu produktu ieviešana plaša patēriĦa tirgū
ěoti augsti preču izĦemšanas rādītāji

Vācijā:
Kopš 1999. gada par 20%20% palielinājies no apgrozījuma izĦemto jauno produktu īpatsvars

Neveiksmi cietušo jauno produktu īpatsvars ir ap 70%70%

Tas nozīmē aptuveni €€ 1010 triljonu gadā neveiksmīgu investīciju
40%40% no produktiem cieš neveiksmi pateicoties kĜūdām operatīvajā produkta 

vadībā (cena, tirdzniecības vieta, izplatība un/ vai komunikācija)
(Avots: Horizont 16/2006)

Pārdošanas apjoma & pirkuma biežuma saglabāšana vai paaugstināšana ir 
nepārtraukts marketinga izaicinājums

~ tas nozīmē aktīvu un nepārtrauktu produkta dzīves cikla vadību ~

Āzijas-Klusā okeāna reăionā ’03 -’05 gadā tirgū tika 
palaisti vismaz 13 800 jaunu plaša patēriĦa preču

(Avots: Mintel data, Dec 2005)

Vidēji 40%40% tika izĦemtas no apgrozības 1. gadā
un 75%75% 2. gadā …..

(Avots: Tidd et al, 2001 NPL Boot camp)

Āzijā:

1. gadā 2. gadā 3. gadā

71%

48%

35%

(Avots: TNS Worldpanel)

Globāli:
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1 POSMS – Ideju ăenerēšana
Ideju izstrādāšana, kvalitatīvās 

koncepcijas izstrāde

2 POSMS – Ideju filtrēšana
Ideju pārbaude /sijāšana/ 

atlasīšana/ sacensība

3 POSMS – Konceptu tests
Koncepcijas potenciāla pārbaude ar 

vai bez pārdošanas apjoma

prognozes

4 POSMS – Mix optimizācija
Cenas/ Iepakojuma/ Zīmola /Garšas/ Īpašību

tests

5 POSMS Prognozēšana
Pārdošanas apjomu prognozēšana

Un tad?

Jaunu produktu ieviešana plaša patēriĦa tirgū
Produkta ieviešanas audits – jaunu produktu izstrādes
pētījumu piemirstais posms

Veiksme?

Neveiksme?
Palaišana 

tirgū!

Daudz
ideju
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“Labākie zīmoli pierāda sevi divos izšėirošos patiesības 
mirkĜos.

Pirmais pie veikala plaukta, kad pircējs izvēlas pirkt vienu vai 
otru zīmolu,

Un otrais mājās, kad patērētājs lieto zīmolu – vai nu viĦš ir 
sajūsmā vai nav.”

A.G. Lafley, P&G prezidents un CEO
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Pieredze

kā vispārējs jēdziens apvieno

zināšanas, prasmi, novērojumus par

kādu priekšmetu vai pasākumu, kas iegūta 

iepazīstoties ar šo priekšmetu vai

iesaistoties

šajā pasākumā

Wikipedia
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kā rezultātā…

PĀRDOŠANA

Izmēăinājuma
pirkums

Atkārtots
pirkums

Pārdošanas nākotne lielā mērā ir atkarīga

no gaidu piepildījuma, tas ir,

patērētāja pieredzes kvalitātes.
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Jaunu produktu ieviešana plaša patēriĦa tirgū
Izmēăinājuma pirkums vs atkārtots pirkums - atkārtotu
pirkumu īpatsvars prognozē dzīvotspēju tirgū
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1. gads: 100 2. gads: 115 3. gads: 91

Atkārtotu pirkumu apjoms

Izmēăinājuma pirkumu apjoms

� Pēc izmēăinājuma 
pirkumiem var paredzēt
absolūto pārdošana apjoma 
iespējamību 

� Atkārtoto pirkumu 
potenciāls nodrošina
nepārtrauktu dzīvotspēju 
un komerciālu veiksmi

� Veiksmīgam plaša patēriĦa 
ēdienu & dzērienu vidējas 
cenu kategorijas
produktam, liels apjoms tiks 
pirkts atkārtoti, pārdošanas 
apjomiem 2.gadā
palielinoties

� Veiksmīgiem produktiem var 
būt samērā pieticīgi
izmēăinājuma pirkuma 
rādītāji, bet apjomīgi 
atkārtotie pirkumi

� Pretēji tam, veiksmīgi
pirmreizējie pirkumi, bet vāji 
atkārtotie pirkumi gandrīz 
nekad nenodrošina veiksmi 
tirgū

pieaugums?



Patērētāju pieredzes nozīme
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Patērētāju pieredzes nozīme 
Patērētāju pieredzes vadības nepieciešamība

“Patērētāju pieredze ir vienīgā atlikusī konkurējošo priekšrocību 
robeža”

(Rayport / Jaworski, “Harvard Business Review”, 2004)

“Ja jūs klientiem nodrošināsiet spēcīgu un neatkārtojamu pieredzi, tas 
jūs izcels uz konkurentu fona daudz vairāk kā fokusēšanās tikai uz 

klientu apmierinātību.”

(Schmitt, B.H. grāmatā “Klientu pieredzes vadība”, 2003)

Vispārējas patērētāju izturēšanās tendences: 

� Zemāka lojalitāte zīmolam

� Biežāk tiek meklētas dažādības 

� Jauni dzīvesstili, piem. “orientācija uz veselīgu un ilgspējīgu dzīvessveidu”

� Pieredzes pieaugošā nozīme 
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Patērētāju pieredzes nozīme 
Zīmola uzturēšanas process

Piesaistība
(piesaistīto lietotāju % )

RīcībaRīcība

Pievilcīgums
(ieinteresēto pircēju % )

AttiecībasAttiecības

Pieredze
(TRI*M indekss)

Izmēăinājums
(jebkad pamēăinājuši %)

Atkārtots   
pirkums

(% lietojuši pēdējās 

nedēĜas laikā)

Kvantitāte – Ko viĦi dara? Kvalitāte – Ko viĦi domā?

Noturīgi ilgtermiĦa pārdošanas rezultāti

Atpazīstamība
(% zina)



Patērētāju pieredzes veidošanās
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Pirms 
pārdošana

Pārdošanas        
vieta

”1. patiesības 
mirklis”

Pēc 
pārdošana

”2. patiesības 
mirklis”

Patērētāja pieredzes veidošanās
Patērētāja un produkta saskarsmes punkti
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Patērētāja pieredzes veidošanās
Patērētāja pieredzes elementi

Pirms pārdošana:

� Informācijas meklēšana:

� reklāma

� informācija masu 
medijos

� u.c.

Pārdošanas vieta:
� pieejamība

� novietojums veikalā &
plauktā

� iepakojums (iesk.
informāciju)

� cena

� u.c.

Pēc pārdošana :

� transportēšana …

� iepakojums

� Lietošana …

� uzglabāšana

� iepakojuma atvēršana

� pagatavošana

� ēšana / dzeršana

� u.c.
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Patērētāja pieredzes veidošanās
360°leĦėis, ko veido marketinga mix elementi +
lietošanas situācijas, lietotāja profils

Produkts /
iepakojums

+
Cena

+
Vieta / pieejamība

= patērētāja 
pieredze

+
Veicināšana / zīmols

+
Lietošanas situācija / lietotāja profils

Kvalitāte

Vienmēr pārdošanā

Pēc pusdienām

Īpašiem gadījumiem

Izvietojums veikalā

Zīmola pievilcīgums 

Pieejamība lielveikalos

Atrašanas vieglums
veikalā

Garša

Iepakojums

Regulārā cena

Veicināšanas cenas



Patērētāju pieredzes vadība un izpēte



05-12-2007
17

Pētījumi pirms- un pēc- palaišanas tirgū
…pārliecinošs tandēms nepārtrauktiem pārdošanas 
panākumiem 

PĒTĪJUMS
Fokuss: prognozēšana & 

produkta optimizēšana

PĒTĪJUMS
Fokuss: diagnoze & atkārota 

pirkuma pastiprināšana
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Precīza pārdošanas 
prognoze balstīta uz
koncepta & produkta
novērtējumu, kā arī
marketinga plānu

Produkta stipro & vājo pušu
diagnostika, balstīta 
patērētāja pieredzē

konkurējoša tirgus apstākĜos

==

Pirms-palaišanas Pēc-palaišanas

ĪstermiĦa un ilgtermiĦa pārdošanas panākumi izmantojot
precīzu prognozēšanu, produkta palaišanas tirgu optimizāciju

un atkārtota biznesa atbalstu

... ... 
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Jautājumi, kas norāda uz nepieciešamību veikt 
patērētāju pieredzes vadību un izpēti

� Kāpēc produkta X pārdošanas rādītāji neatbilst gaidītajam (neskatoties uz 
teicamiem testa rezultātiem)? 

� Kāpēc produkta xy atkārtota pirkuma rādītāji krītas? 

� Kāpēc tiek zaudēti atkārtotie pircēji kamēr izmēăinājuma pirkums aug?

� Kāpēc sastopamies ar lietošanas kritumu, pārdošana apjoma uz 1 patērētāju 
kritumu un/vai regulāro lietotāju samazināšanos (paneĜa pētījumos)?

� Kāda ir jaunā konkurenta ietekme uz patērētāju pieredzi ar mūsu produktu?

� Kā mūsu produkta atšėiras no konkurējoša produkta patērētāju skatījumā?

� Vai mūsu pircējiem patīk produkta jaunā recepte/ dizains / iepakojums u.c.?

� Kā atšėiras Reto un Regulāro pircēju pieredze ar mūsu produktu?

� Kādi ir galvenie patērētāju pieredzes virzītāji? 



05-12-2007
19

Patērētāju pieredzes izpēte 
Patērētāju pieredzes vadība

Kas izraisa problēmas?

� Kas patērētāja pieredzē ir tāds, kas viĦu attur pirkt produktu atkal/ pirkt biežāk: 

� kas neatbilst solītajam (gaidītajam)?

� trūkst funkcionalitātes?

� nav piemērots gadījumiem, kad to vajadzētu lietot?

� slikta piekĜuve, nevar nopirkt?

� konkurentu darbības?

� vai tas vienkārši ir slikts produkts?

� Ko mēs varam darīt, lai to novērstu? 



Patērētāju TRI*M
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Patērētāju TRI*M
Kas tas ir?

Uzlabojot patērētāja pieredzi tiek sekmēts atkārtots pirkums un iegādes biežuma 
palielināšanās, tādējādi arī konkrētā produkta tirgus daĜas palielināšanās. 

Ar Patērētāju TRI*M™ palīdzību ir iespējams:

� Pārbaudīt un analizēt patērētāju pieredzi ar jauniem vai neveiksmīgiem 
produktiem; 

� Analizēt zemu atkārtotu pirkumu, iegādes biežuma iemeslus;

� Analizēt konkrētā produkta stiprās un vājās puses un to saistību ar patērētāju 
pieredzi;

� Salīdzināt konkrētā produkta stiprās un vājās puses ar atbilstošu konkurējošo 
produktu stiprajām un vājajām pusēm;

� Iegūt darbības un taktiskās rīcības prioritāšu plānu;

� Noteikt veidus, kā konkrēto produktu padarīt atšėirīgu.



05-12-2007
22

Patērētāju TRI*M
Kā tas darbojas? 

� Galvenā uzmanība tiek pievērsta preces līmenim nevis zīmolam kopumā

� Balstās uz lietotāja pieredzi ar produktu 

� Fokusējas uz racionālajiem/ funkcionālajiem elementiem (lai iegūtu pilnu ainu, var 
ietvert ar emocionālo pusi / zīmolu tēla pazīmes) 

� Trīs galvenās izmantošanas jomas:

� 1. Jaunie / no jauna izlaistie produkti 

� 2. Produkti, kuriem klājas sliktāk kā gaidīts, piem., pastāv draudi izĦemt no 
tirgus

� 3. Produkta veselības pārbaude, īpaši pēc produktā veiktajām izmaiĦām 
(piem., sastāva maiĦa) 

� Apvienotas zināšanas par iesaistīto pušu vadību (TRI*M koncepts) un plaša 
patēriĦa preču tirgu
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Patērētāja TRI*M rezultātu analīze
Pētāmie un rezultatīvie rādītāji

� Četri standartizētie TRI*M 
indeksa jautājumi (obligāti)

� augstākais pieredzes reitings

� Situācijai pielāgotas TRI*M 
pazīmes (pilnībā elastīgas)

� Galvenie mainīgie, kuri 
nosaka patērētāja pieredzi un, 
tātad, produkta lietošanu un 
atkārtotu pirkšanu, izvēloties 
to no pārējiem savā kategorijā
konkurējošiem 

� TRI*M Indekss

� Apstiprināts netiešs un daudzpusīgs 
patērētāju pieredzes mērījums 

� TRI*M Faktori

� Vienkāršs darbības plāns, kurā
norādīts, kādas izmaiĦas 
nepieciešamas, lai uzlabotu 
produkta sekmes 

� TRI*M Konkurētspējas analīze

� (kur nepieciešams) skaidrs preces 
stipro un vājo pušu salīdzinājums ar 
konkurējošām precēm 

Pētāmie rādītājiPētāmie rādītāji Rezultatīvie rādītājiRezultatīvie rādītāji
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Patērētāju pieredzes 
novērtējums, salīdzinājums 
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Kā uzlabot patērētāju 
pieredzi un to efektīvi 
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Kā palielināt tirgus daĜu 
un kā atšėirties no citiem?
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Konkurētspējas 
analīze

Stiprās & vājās 
puses

Konkurētspējas 
analīze

Stiprās & vājās 
puses

Situācijas 
primārais 

novērtējums

Situācijas 
primārais 

novērtējums

TRI*M Faktori

TRI*M Konkurētspējas analīze

Patērētāju TRI*M rezultātu analīze
Analīzes rīki



Paldies par uzmanību!

Papildus informācija:
Māra TauriĦa
TNS Latvia 
Vecākā projektu direktore
e-pasts: mara.taurina@tns.lv 
Tel: 67 09 63 00

Monitoring
(monitorēšana)

Managing
(vadīšana)

Measuring
(mērīšana)


